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Warszawa, 4 kwietnia 2016 r.  

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 120) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy (druk sejmowy nr 261) celem 

ustawodawcy jest wprowadzenie bezpłatnych leków dla świadczeniobiorców, którzy 

ukończyli 75 lat, jako realizacja polityki lekowej państwa, gwarantującej należyty dostęp do 

leków skutecznych i bezpiecznych, przy zmniejszeniu udziału pacjentów w kosztach leczenia. 

Uzasadnienie powołuje się na art. 68 ust. 3 Konstytucji, który nakłada na władze publiczne 

szczególny obowiązek zapewnienia opieki zdrowotnej osobom w podeszłym wieku. 

Odnosząc się do przesłanki ukończenia 75 lat, wskazano, że stanowi ona analogię do zawartej 

w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 

z późn. zm.) podstawy do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego, bez konieczności spełnienia 

innych warunków niż wiek ukończonych 75 lat
1)

. 

Ustawa ma zwiększyć dostęp do produktów refundowanych – leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, 

wymienionych w wykazie ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw zdrowia 

w drodze obwieszczenia, zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 345, z późn. zm.).  

Podstawowa zmiana stanu prawnego jest zawarta w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. 

                                                 

1) 
podobnie w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

(Dz. U. z 2015 r.) przewiduje się dodatek pielęgnacyjny dla osób  mających ukończone 75 lat 



– 2 – 

poz. 581, z późn. zm.), w rozdziale dotyczącym szczególnych uprawnień do świadczeń opieki 

zdrowotnej, w którym dodaje się w/w uprawnienie dla określonej wiekiem grupy podmiotów. 

Do wystawiania recept będą upoważnieni: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, 

pielęgniarka poz albo lekarz mający prawo do wykonywania zawodu, który zaprzestał jego 

wykonywania (w tym przypadku dla siebie albo bliskiej rodziny).  

Ustawa określa zasadę sposobu finansowania – przysługujące leki (środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia, wyroby medyczne) sfinansuje budżet państwa w części 

stanowiącej odpłatność świadczeniobiorcy, zgodnie z uregulowaniami ustawy o refundacji 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych w zakresie dotyczącym odpłatności ryczałtowej i odpłatności w wysokości 30% 

albo 50 % limitu finansowania, obejmującej kwotę do wysokości limitu finansowania oraz 

dopłatę w wysokości różnicy między ceną detaliczną danego leku a wysokością limitu 

finansowania.  

Konsekwencją zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych jest nowelizacja ustawy o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy z dnia 

15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.). 

Pierwszy wykaz refundowanych bezpłatnych leków dla 75 – latków zostanie ogłoszony 

do dnia 1 września 2016 r. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw wpłynął do Sejmu 

11 lutego 2016 (sejmowy druk nr 261). 24 lutego 2016 r. został skierowany do pierwszego 

czytania w komisjach: Komisji Polityki Senioralnej oraz Komisji Zdrowia. 9 marca 2016 r. 

odbyło się pierwsze czytanie projektu. Powołano podkomisję do prac legislacyjnych, która 

następnie przedstawiła sprawozdanie, obie Komisje przyjęły je 16 marca 2016 r. (sejmowy 

druk nr 336).  

Sprawozdanie zawiera pewne zmiany w stosunku do uregulowań projektu, dotyczą one 

m. in. uwzględnienia przez ministra właściwego do spraw zdrowia dwóch nowych przesłanek 
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przy określaniu wykazu bezpłatnych leków: rocznego limitu wydatków przewidzianego na 

ten cel w ustawie budżetowej na dany rok oraz stosunku kosztów do uzyskiwanych efektów 

zdrowotnych leku (środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobu medycznego) w porównaniu do stosunku kosztów do uzyskiwanych efektów 

zdrowotnych leków (środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

wyrobów medycznych) objętych tym wykazem. Ponadto zmodyfikowano przepis o wejściu 

w życie ustawy (art. 8) oraz rezygnowano z dokonywania zmiany w ustawie z dnia 

6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. poz. 271, z późn. zm.).  

W druku nr 336 zamieszczono także dwa wnioski mniejszości (dotyczące lekarza 

uprawnionego do wystawienia recepty na bezpłatne leki). 

Drugie czytanie projektu odbyło się na 14. posiedzeniu Sejmu. Ponieważ zostały 

zgłoszone poprawki (dziewięć), m. in. rozszerzające katalog podmiotów uprawnionych do 

bezpłatnych leków na pobierających emeryturę, nie zaś określonych przez kryterium wieku, 

ponadto dotyczące kręgu podmiotów uprawnionych do wystawiania recept na bezpłatne leki, 

wykazu tych leków czy też maksymalnego limitu wydatków z budżetu państwa w latach 

2016–2025 (druk nr 336–A). Poprawki rozpatrzono w Komisjach, które rekomendowały ich 

odrzucenie. Na tym samym posiedzeniu Sejmu odbyło się trzecie czytanie, wnioski 

mniejszości oraz poprawki odrzucono.  

Ustawa została przyjęta 18 marca 2016 r., za było 297 posłów, 3 przeciw, 139 oddało 

głosy wstrzymujące się. 

 

III. Uwagi  

1. W związku z brzmieniem art. 5, zawierającego maksymalny termin ogłoszenia 

pierwszego wykazu bezpłatnych leków do 1 września 2016 r. oraz art. 8 (wejście w życie 

ustawy po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia) trzeba zauważyć, że o wejściu w życie ustawy 

de facto zdecyduje minister właściwy do spraw zdrowia, nie zaś ustawodawca. Termin 

ogłoszenia wykazu powinien być skorelowany z wejściem w życie ustawy, ponieważ do 

czasu ogłoszenia wykazu przyznane uprawnienia nie będą mogły być realizowane, a ustawa 

będzie martwa.  

2. Art. 1 pkt 1, art. 43a ust. 1 ustawy świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych rozszerza zakres ust. 1. Lekarz, który zaprzestał 
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wykonywania zawodu uprawniony przez ustawę do wystawiania recept na bezpłatne leki 

będzie mógł przepisać je także zstępnym w linii prostej. Brzmienie projektu w tym zakresie 

nie wymieniało tej kategorii. Obecne brzmienie art. 43a ust. 1 nie wydaje się spójne z 

koncepcją zakresu podmiotowego osób określonych wiekiem 75 lat. Zstępni w linii prostej 

bez określenia stopnia mogą oznaczać nieograniczony łańcuch osób, wówczas – w świetle 

zakresu podmiotowego ustawy obejmującego 75 – latków, o ile w stosunku do wstępnych, 

samego siebie, małżonka i rodzeństwa realizacja tego przepisu nie budzi wątpliwości, to w 

stosunku do zstępnych nie wydaje się realna ani racjonalna. 

3. Art. 4 pkt 2 odnosi się do ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy 

o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991 r., 

z późn. zm.) i dotyczy aktów wykonawczych utrzymywanych w mocy, a które zostały 

wskazane w art. 48 tej ustawy. Dodawany w art. 48 ust. 3a ma na celu umożliwienie 

dokonanie zmiany aktu wykonawczego
2)

 wydanego na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 

5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464, z późn. 

zm.). Art. 45 ust. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty został uchylony z dniem 12 

grudnia 2015 r. przez art. 4 pkt 34 lit. d ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie 

ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, natomiast 

rozporządzenie wydane na jego podstawie zostało utrzymane w mocy (art. 48 tej ustawy).  

Zmiana zawarta w art. 4 w pkt 2 – poprzez dodanie do art. 48 nowego ust. 3a stanowi, 

że rozporządzenie może być zmieniane do 1 stycznia 2017 r. na podstawie tego przepisu. 

Powstaje wątpliwość, który przepis jest upoważnieniem do dokonania zmiany 

rozporządzenia. Komentarz do ZTP 
3)

 stwierdza, że dopuszczalna jest nowelizacja 

zachowanego czasowo aktu wykonawczego, jeżeli odsyła się do zakresu spraw i wytycznych 

określonych w uchylanym przepisie upoważniającym. W redakcji ust. 3a brak określenia 

granic, w ramach których może być nowelizowany akt.  

Propozycja: 

– w  art. 4 w pkt 2, ust. 3a otrzymuje brzmienie: 

„3a. Zachowany w mocy akt wykonawczy, wydany na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy 

z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464, 

                                                 

2)
 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 62).  
3
 S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa 2004, str. 95. 
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z późn. zm.) może być, w okresie do dnia 1 stycznia 2017 r., zmieniany przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia, w drodze rozporządzenia, w granicach określonych w art. 45 

ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w jego 

dotychczasowym brzmieniu, w zakresie koniecznym do realizacji uprawnień 

świadczeniobiorców, którzy ukończyli 75. rok życia.”. 

 

 

Bożena Langner 

Główny legislator 

 


